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Sammendrag:
Innbyggere i Sarpsborg skal bo trygt og godt. Kommunen skal tilrettelegge for at alle skal 
kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig. Flere skal kunne eie egen bolig, samtidig skal 
leie være et trygt alternativ.

KOSTRA-tallene viser at Sarpsborg kommune taper relativt mye penger på sin boligmasse, 
mens andre kommuner i større grad går i balanse. Med dette som bakteppe er det igangsatt 
et kartleggingsarbeid.

Det har over mange år blitt kjøpt inn boliger etter hvert som behov har oppstått. Behovene 
har endret seg over tid, og en gjennomgang av boligmassen viser at en del av de boligene 
kommunen disponerer ikke leies ut.

Boligporteføljen har et stort antall ettroms leiligheter i borettslag med leiligheter som ikke er   
tilrettelagt. Dette har ført til at kommunen har leid inn boliger i tillegg, for å dekke leietakernes 
behov på en bedre måte. 

Mange av boligene i boligporteføljen er i dårlig forfatning, og vil ha et stort behov for 
vedlikehold i tiden som kommer. 

Kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet viser at det klart billigste alternativet for kommunen 
er tilvisningsavtaler. En tilvisningsavtale er et utleieprosjekt hvor kommunen får tilvisningsrett 
til 40% av alle boligene i prosjektet.

Basert på de funn som er gjort i kartleggingen anbefales følgende tiltak:
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1. Redusere antall innleide boliger:
Kommunen leide i 2020 inn 45 boliger. Det er mulig å avslutte leieforholdet for 20 
boliger innen utgangen av 2023. Resterende antall innleide boliger må kommunen 
vente med å si opp fordi kommunen i dag ikke selv har denne type bolig i sin 
boligportefølje. 

Underskuddet på utleieregnskapet for de innleide boligene var i 2020 på 1,3 mill. kr. 
Dette vil bortfalle når alle leieforhold er avsluttet. 

2. Redusere antall eide ordinære og tilrettelagte boliger:
Et av målene med arbeidet er å redusere antall eide ordinære og tilrettelagte boliger 
fra 495 til 100. Boligmassen vil måtte selges gradvis og det foreslås salg over en 
periode på 8 år. Så langt det er mulig skal de som i dag leier boligen gis mulighet til å 
kjøpe denne. 

Brukergruppenes behov skal styre hvilke boliger kommunen til enhver tid skal 
disponere. Kommunen må sitte igjen med boliger som dekker det faktiske behov hos 
brukergruppene 

3. Øke antall tilvisningsavtaler:
Faktagrunnlaget som er utarbeidet viser at tilvisningsavtaler er det billigste 
alternativet. Tilvisningsavtaler anbefalt brukt av nasjonale myndigheter. Dreiningen 
mot tilvisningsavtaler må skje gradvis, og i takt med salget, ettersom en økning i 
antall avtaler krever utbygging. 

Kartleggingen viser at salg av ordinære og tilrettelagte boliger i en 8 årsperiode kan gi en 
inntekt på i størrelsesorden 700 - 900 mill. kr. Inntekter fra salg av boliger føres i 
investeringsregnskapet.

Reduserte husleieinntekter og utgifter knyttet til boligene vil bli innarbeidet i kommende 
økonomiplan. Disse to postene føres i driftsregnskapet. 

Ved at innbyggere går fra leie til eie, kan det være behov for at kommunen tar opp et større 
låneopptak til formidlingslån/startlån. Hvor stort dette bør være for kommende 
økonomiplanperiode vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett 2023. 

Kommunen har som et av sine økonomiprinsipper å avsette 0,25% av brutto driftsinntekter til 
investeringer. Ved et salg av boliger skal dette føres i investeringsregnskapet. Inntektene kan 
brukes til å finansiere investeringer og erstatte avsetninger i driftsbudsjettet.

Kartleggingen viser at Sarpsborg kommune har et stort økonomisk gevinstpotensial ved å 
legge om boligforvaltningen. Kommunedirektøren mener Sarpsborg kommunes økonomiske 
situasjon tilsier at dette potensialet må utnyttes.

Utredning:

Bakgrunn:
Kommunal- og moderniseringsdepartementets nasjonale strategi for den sosiale
boligpolitikken 2021- 2024 «Alle trenger et trygt hjem» legger opp til at flere skal kunne eie
egen bolig og at leie skal være et trygt alternativ. Likedan at det skal være sosial bærekraft i
boligpolitikken.
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Sarpsborg kommune arbeider med å utforme en lokal boligsosial strategi med utgangspunkt i 
den nasjonale. Strategien vil bli ferdigstilt i løpet av 2023. Sarpsborg kommune har som mål 
at alle skal bo trygt og godt. Alle skal kunne skaffe seg, og beholde en egnet bolig. Ingen 
skal være bostedsløse. Flere skal kunne eie egen bolig, samtidig som leie skal være et trygt 
alternativ.

KOSTRA-tallene viser at Sarpsborg kommune taper relativt mye penger på sin boligmasse, 
mens andre kommuner i større grad går i balanse. Med dette som bakteppe er det igangsatt 
et kartleggingsarbeid. Kartleggingen gjennomføres for å finne årsaker og sammenhenger, og 
har så langt resultert i at programmet "Kommunale utleieboliger" og følgende prosjekter er 
etablert:

1. Økonomisk og sosial bærekraft i boligpolitikken
2. Økonomiske rammer for privatpersoner
3. Organisering av arbeidet knyttet opp til boligformidling og boligforvaltning
4. Digitalisering knyttet til arbeidet med boligformidling og boligforvaltning

Fokus for prosjektet «Økonomisk og sosial bærekraft i boligpolitikken» er: 
 Å gjøre grep slik at boligmassen kommunen formidler er av god standard og inngår

som naturlige deler av bomiljøer og lokalsamfunn.
 Optimalisere boligmassen for de brukergruppene som trenger bolig og som 

kommunen har ansvar for å formidle bolig til.
 Vurdere hvilke inntektsmuligheter kommunen har på dette området og hvilket 

inntektspotensial det er ønskelig å ta ut.
 Vurdere om kommunen kan innføre nye tiltak og ta i bruk flere verktøy i den 

boligsosiale planleggingen.
 Skille ut hvilke kostnader som er knyttet til bofellesskap og de ulike typene private 

boliger og se på fordelingen/prioriteringen av vedlikeholdsmidler opp mot mål, 
strategier og muligheter.

 Kostnader knyttet til vedlikehold. Tomgangsleie på det enkelte objekt skal analyseres
og det skal gis anbefalinger for videre drift og organisering for å øke inntekter og
redusere kostnader.

Kartleggingen viser at det er store forskjeller mellom de ordinære/tilrettelagte boligene og 
bofellesskapene. Bofellesskapene har en helt annen kompleksitet enn et enkelt utleieobjekt. 
Arbeidet med å kartlegge hvilke kostnader og avtaler som er knyttet til bofellesskap er ikke 
ferdigstilt.

Underveismeldingen er knyttet opp til arbeidet med de ordinære/tilrettelagte boligene i 
prosjekt «Økonomisk og sosial bærekraft i boligpolitikken».

Dagens situasjon:
I 2020 disponerte Sarpsborg kommune 315 ordinære og 225 tilrettelagte boliger. 
45 av disse boligene leies inn fra private aktører, mens de øvrige eies av kommunen. 

Det har over mange år blitt kjøpt inn boliger etter hvert som behov har oppstått. Behovene 
har endret seg over tid, og en gjennomgang av boligmassen viser at en del av de boligene 
kommunen disponerer ikke leies ut. Dette skyldes at de ikke er tilstrekkelig tilrettelagt, eller 
har for få soverom i forhold til det dagens brukergrupper trenger. 

Boligporteføljen har et stort antall ettroms leiligheter i borettslag med leiligheter som ikke er   
tilrettelagt. Dette har ført til at kommunen har leid inn boliger i tillegg for å dekke leietakernes 
behov på en bedre måte. Innleie viser seg å være et dyrere alternativ enn om kommunen 
hadde eid boligen selv.
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Mange av boligene i boligporteføljen er i dårlig forfatning, og vil ha et stort behov for 
vedlikehold i tiden som kommer. Kommunens vedlikeholdsbudsjett til boligformål er brukt 
opp i april/mai hvert år, noe som fører til at flere boliger blir stående tomme som følge av 
manglende vedlikehold. 

"Tomgangsleie" oppstår når boligen ikke har blitt vedlikeholdt eller at den ikke passer 
brukernes behov med tanke på tilrettelegging, antall soverom osv. Utgiftene til bl.a. husleie, 
strøm og eiendomsgebyr påløper alle boliger som står tomme. I en del tilfeller betaler 
kommunen av den grunn borettslag/utleier leie, uten å kunne hente inn noen form for inntekt 
på den aktuelle boligen. Det er om lag 40-50 boliger som går i "tomgangsleie" til enhver tid.  

Borettslag kan ta opp større lån for å utføre vedlikehold eller forbedre standard på 
leilighetene, og som en følge av dette økes husleien. Slik det i dag er organisert har 
kommunen ingen innflytelse eller kontroll på de økte utgiftene. I de aller fleste tilfeller kan 
ikke, eller blir ikke, husleie kommunen tar inn fra leietakerne justert.
 
Kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet viser at det klart gunstigste alternativet for 
kommunen er tilvisningsavtaler. En tilvisningsavtale er et utleieprosjekt hvor kommunen får 
tilvisningsrett til 40% av alle boligene i prosjektet. Beboere som er tilvist fra kommunen har 
en husleiekontrakt med varighet på tre år. Kommunen har tilvisningsrett i utleieprosjektet i 20 
år før denne bortfaller. De øvrige boligene i prosjektet kan leies ut på det åpne 
boligmarkedet. Sarpsborg kommune hadde 33 slike avtaler i 2020, dette har økt noe i 
omfang frem til i dag.  

Kommunen har ingen plikt til å benytte tilvisingsretten. Dersom kommunen ikke benytter sin 
tilvisingsrett når boliger ledigstilles, kan eier/forvalter/utleier leie ut boligen på det åpne 
boligmarkedet iht. til oppgitte frister i tilvisingsavtalen 

På utbyggingsprosjekter der det er inngått avtale mellom kommunen og utbygger om 
tilvisningsavtaler får utbygger mulighet for lån i Husbanken til en rimeligere rente. 

Det administrative arbeidet med en tilvisningsavtale er minimal for kommunen samtidig som 
at den som leier sikres en bolig av god standard i et godt bomiljø. Boligkontoret avgjør hvem 
som skal tildeles leilighet/leie, alt annet ordnes mellom utleier og den som skal flytte inn.
 
Tilvisningsavtaler er fleksible både for utleier og kommunen.

Oversikt over inntekter og utgifter innleide boliger:
 

Det totale underskuddet på innleide boliger i 2020 var på kr 1,3 mill. kr og det 
gjennomsnittlige tapet pr. bolig var på 29 327 kr. 

Oversikt over inntekter og utgifter eide boliger:
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De totale kostnadene inkluderer utgifter til vedlikehold, energi, avskrivinger, TV og internett 
og andre utgifter som følge av å eie en bolig.

Det totale underskuddet på eide ordinære og tilrettelagte boliger var i underkant av 7,6 mill. 
kr og det gjennomsnittlige tapet pr. bolig var på 15 269 kr. Tallene viser samme trend for 
2021.

Tabellene er basert på regnskapstall fra 2020. 

Veien videre: 

1. Redusere antall innleide boliger:
Faktagrunnlaget viser at det i 2020 var 45 boliger som var leid inn fra private aktører. 
Intensjonen med det videre arbeidet er å redusere dette til 0.

Det er mulig å avslutte leieforholdet for 20 boliger innen utgangen av 2023. 
Resterende antall innleide boliger må kommunen vente med å si opp fordi kommunen 
i dag ikke selv har denne type bolig i sin boligportefølje. 

Underskuddet på utleieregnskapet for de innleide boligene var i 2020 på 1,3 mill. kr. 
Dette vil bortfalle når alle leieforhold er avsluttet. Det forventes imidlertid 
vedlikeholdskostnad i forbindelse med avslutningen av leieforholdene. De innleide 
boligene skal settes tilbake til sin opprinnelige tilstand.  Det må gjøres en vurdering 
av hvilke kostnader dette medfører på det enkelt utleieobjekt. De totale kostnadene er 
estimert til 3 mill. kr.

2. Redusere antall eide ordinære og tilrettelagte boliger:
Et av målene med arbeidet er å redusere antall eide ordinære og tilrettelagte boliger 
fra 495 til 100. 

Brukergruppenes behov skal styre hvilke boliger kommunen til enhver tid skal 
disponere. Kommunen må sitte igjen med boliger som dekker det faktiske behov når 
det gjelder tilstand, størrelse, antall soverom, beliggenhet osv. 

Gjennomsnittlig salgsinntekt per bolig i 2020 var 2,5 mill. kr. Kostnadene knyttet til 
salg av bolig anslås til 100.000 kr pr. stk. Dette inkluderer takst og gjennomføring av 
salg via en eiendomsmegler.

Takstmann/eiendomsmegler må fastsette verdien på den enkelte bolig. Erfaringstall 
viser at boligprisene Sarpsborg har økt de siste årene, det kan derfor være mulig at 
salgsinntekt blir høyere. 

Boligmassen vil måtte selges gradvis og det foreslås salg over en periode på 8 år 
med estimert antall pr år som vist i tabellen:
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Det foreslås solgt et høyere antall boliger i 2024 fordi det forventes at de boligene 
som i dag står tomme kan selges. 

Så langt det er mulig skal de som i dag leier boligen gis mulighet til å kjøpe denne. 
Dette gjøres ved at alle boliger med tilhørende leietakere analyseres for å undersøke 
om "fra leie til eie" er en mulighet ved bruk av de virkemidler som i dag er tilgjengelige 
via bl.a Husbanken. Beboere som over en periode har betjent sine leieutgifter skal 
identifiseres og vurderes. Det å betale leie er ofte like dyrt som å betale et huslån. 
Ingen bolig skal selges uten at "fra leie til eie" er vurdert.

Virkemidler som vil bli benyttet når "fra leie til eie" vurderes er:
 Kommunens låneopptak av startlånsmidler i Husbanken økes.
 Strategisk bruk av tilskudd og bostøtte.

3. Øke antall tilvisningsavtaler:
Faktagrunnlaget som er utarbeidet viser at tilvisningsavtaler er det gunstigste 
alternativet. Tilvisningsavtaler er anbefalt brukt av nasjonale myndigheter. Dreiningen 
mot tilvisningsavtaler må skje gradvis, og i takt med salget, ettersom en økning i 
antall avtaler krever utbygging. Ved å dreie boligmassen mot tilvisningsavtaler vil 
kommunen kunne sikre seg "rett" type bolig over tid. Dette vil medføre at kommunen 
på noe sikt kan avslutte de aller fleste leieavtaler.

Det vil være nødvendig å investere for at boligmassen skal dekke brukernes behov. 
Vurdering av hvilke boliger som skal inngå i porteføljen må gjøres kontinuerlig. Rammen for 
kjøp av boliger må tilpasses for å sikre dette. 

Kartleggingen viser at salg av ordinære og tilrettelagte boliger i en 8 årsperiode kan gi en 
inntekt i størrelsesorden 700 - 900 mill. kr. Inntekter fra salg av boliger føres i 
investeringsregnskapet. I økonomiplan 2022-2025 er det lagt inn totalt 84 mill. kr som 
avsetning til investeringer. Denne kan reduseres da inntekter fra salg vil kunne brukes som 
finansiering av investeringer. Dette vil bidra positivt i en stram kommuneøkonomi. 

I dagens økonomiplan ligger det inne 5 mill. kr til boligsosialhandlingsplan. I budsjettet for 
2023 og kommende økonomiplanperiode vil det bli vurdert å øke denne da de vil være behov 
for å kjøpe noen leiligheter i perioden. 

Ved et salg vil inntekten føres i investeringsregnskapet og midlene kan benyttes som 
egenkapital ved investeringer. Kommuneloven stiller krav om at deler av kommunenes 
investeringer skal finansieres gjennom egenkapital. Egenkapital fra salg kan være med på å 
redusere behovet for å avsetninger av egenkapital til investeringer i driftsbudsjettet. 
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I økonomiplanen ligger det inne en avsetning i 11 mill. kr i 2023, 17 mill. kr i 2024 og 45 mill. 
kr i 2025. Inntekter fra salg kan også gjøre det mulig å foreta lavere låneopptak.

Et salg av boliger vil også få konsekvenser for driftsbudsjettet. Det vil gi lavere 
husleieinntekter. Samtidig vil det bli en reduksjon på utgiftssiden. Det vil være utgifter som 
vedlikehold, energi, TV og internett, avskrivinger og andre utgifter som følge av å eie en 
bolig.

Tabellen illustrerer forventet reduksjon i inntekter og utgifter ved planlagt salg i perioden fra 
2023 til 2030. Salg av utleieboliger vil gi kommunen en lavere inntekt fra husleie på om lag 
23 mill.kr løpet av en 8 årsperiode. Med færre utleieboliger vil også en del kostnader 
bortfalle. Kommunen vil i løpet av en 8 årsperiode få reduserte kostnader på om lag 29 
mill.kr. Den faktiske effekten avhenger av hvor mange boliger som blir solgt og hvilke boliger 
som blir solgt.

Reduserte husleieinntekter og reduserte utgifter til boligene vil bli innarbeidet i kommende 
økonomiplan.

Følgende forutsetninger legges til grunn:
 Behovet for å sikre at ingen står uten bolig i overgangsperioden må hele tiden 

vurderes opp mot salg av boliger.
 Virksomhet forvaltning og utvikling vil miste inntekter med de foreslåtte tiltakene. Det 

må sees på hvordan dette skal løses.
 Økning i antall tilvisningsavtaler er en forutsetning for at dette arbeidet kan lykkes. 

Det er usikkert hvor lang tid det tar fra en avtale om tilvisning er signert til beboere 
kan flytte inn.

Kommunedirektørens vurdering:
Kartleggingen viser at Sarpsborg kommune har et stort økonomisk gevinstpotensial ved å 
legge om boligforvaltningen slik underveismeldingen beskriver. Forutsatt at det inngås 
tilvisningsavtaler i tilstrekkelig omfang vil kommunen fortsatt ha tilgang på nødvendige 
boliger. Kommunedirektøren mener Sarpsborg kommunes økonomiske situasjon tilsier at det 
nevnte potensialet må utnyttes.

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Ved at innbyggere går fra leie til eie, kan det være behov for at kommunen tar opp et større 
låneopptak til formidlingslån/startlån, I 2022 ble det vedtatt et opptak på 200 mill. kr. Hvor 
stort dette bør være for kommende økonomiplanperiode vurderes i forbindelse med 
behandlingen av budsjett 2023. 
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Forventet salg av egne boliger vil bli innarbeidet i kommende økonomiplan. Inntektene fra 
salget vil inngå i investeringsbudsjettet.

Kommunen har som et av sine økonomiprinsipper å avsette 0,25% av brutto driftsinntekter til 
investeringer. Ved et salg av boliger skal dette føres i investeringsregnskapet. 

Inntekter fra salg av boliger vil føres i investeringsbudsjettet. I økonomiplan 2022-2025 er det 
lagt inn totalt 84 mill. kr som avsetning til investeringer. Denne kan reduseres da inntekter fra 
salg vil kunne brukes som finansiering av investeringer. Dette vil bidra positivt i en stram 
kommuneøkonomi. 

I dagens økonomiplan ligger det inne 5 mill. kr til boligsosial handlingsplan. I budsjettet for 
2023 og kommende økonomiplanperiode vil det bli vurdert å øke denne, da de vil være 
behov for å kjøpe noen leiligheter i perioden. 

Det er foreløpig beregnet en lavere inntekt fra husleie på om lag 23 mill.kr løpet av en 8-
årsperiode, og reduserte kostnader på om lag 29 mill.kr i samme periode. Dette er imidlertid 
avhengig av antall boliger som selges og hvilke boliger som selges. Reduserte 
husleieinntekter og utgifter til boligene vil bli innarbeidet i kommende økonomiplan.

Miljø:
Ingen vesentlige konsekvenser.

Folkehelse:
Bomiljøet påvirker livskvaliteten og trivselen vår på flere måter. Godt naboskap og tilgang til
uteområder skaper tilhørighet og grunnlag for sosiale relasjoner. Støy, kriminalitet og dårlig
vedlikehold gir utrygghet. Et godt bomiljø kan være avgjørende for å komme ut av dårlige
mønstre i livet.

Kommunedirektørens anbefaling:
Underveismeldingen legges til grunn for det videre arbeidet med kommunale utleieboliger.


